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ثقافة وفنون
غ�سان مطر مك ّرم ًا في زغرتا

�إطالق الكتاب الإلكتروني الناطق للأطفال في مكتبة الأ�سد

لنرب �أطفالنا على قيم الحق والخير والجمال
خليلِّ :
ولنبن جي ًال واعي ًا ومتمكن ًا
الوز� :سورية غنية بمناجم عقولها
ِ

رانيا مش ّوح
بات بُناة المستقبل هم األساس األ ّول واألخير
لبناء ك ّل جميل قادم .لذا ،كان االهتمام بهم هو
األساس األ ّول في ك ّل زمان ومكان في سورية.
إذ أقيم أمس في مكتبة األسد في دمشق ،حفل
إط�لاق الكتاب اإللكتروني الناطق لألطفال،
بحضور وزي َري الثقافة والتربية عصام خليل
ود .هزوان الوز.
وتحدّث خليل عن أهمية الكتاب اإللكتروني
الناطق قائالً« :إن الكتاب سيساعد أبناءنا في
النطق الصحيح للمفردات ،ويقدّم لهم المعلومة
الهامة بطريقة مح ّببة تم ّكنهم من التفاعل
واالس��ت��ج��اب��ة ،تحقيقا ً ألعمق وأوس���ع فائدة
ممكنة .بحيث نريد أن تشترك الحواس في

محاولة التلقي تكريسا ً للفهم وتعميقا ً للفائدة».
وأض���اف« :عندما ب��دأ العمل على إنجاز
االستراتيجية الوطنية لثقافة الطفل ،كان
التحدّي كبيراً ،وكانت البدايات صعبة .لكن
األم��ل أكبر والحلم البعيد يلوح أق��رب أمام
تصميم العاملين جميعا ً على إن��ج��از هذا
الجهد الوطني للوصول إلى تأسيس المفاهيم
وإق���رار اآلل��ي��ات التنفيذية تمهيدا ً لتحويل
األفكار الحالمة إلى واقع ملموس يرفد أطفالنا
بالمعرفة ويربّيهم على قيم الخير والحق
والجمال».
ب��دوره ،تحدّث الدكتور ه��زوان ال��وز وزير
التربية ع��ن ض���رورة تجربة ك��ه��ذه والعمل
على تطويرها« :إن هذا المشروع خطوة هامة
ونحتاج إليه في مثل هذه الظروف ودائماً .كما

أن هذه التجربة تساعد في تصحيح النطق لدى
األطفال ،وتؤكد على أهمية القصائد الشعرية
وعالقة الطفل مع الشعر وإلى ضرورة اختيار
القصائد باللغة الفصحى ،األمر الذي يدعم لغة
الطفل ويجعلها أفضل فأفضل».
وأض���اف« :س��وري��ة غنية بمناجم عقولها
وهذه التجربة خير برهان .لذا ،علينا أن نتعاون
جميعا ً لكي نصل إلى أطفالنا ونبني جيالً واعيا ً
ومتمكناًَ .وكلنا ثقة في أنّ المشروع سيستم ّر
وسيتط ّور».
وتحدّث إلى «البناء» بسام أبو غنام معاون
وزير الثقافة ،عن مشروع الكتاب اإللكتروني
قائالً« :إن المشروع ين ّمي النطق السليم لدى
األطفال ،وهو يندرج ضمن إطار دمشق مدينة
مبدعة ،عبر اختيار عدد من القصص والقصائد

��ج��ل��ت ف��ي إذاع��ة
وس ّ
واألن��اش��ي��د التي ّ
لحنت ُ
دمشق».
وفي كلمة له عن المشروع ،قال الفنان الدكتور
طالل معال إن هذا المشروع له من األهمية الكثير.
فدمشق مدينة مبدعة والكتاب اإللكتروني جزء
من مشروع وزارة الثقافة .و«أتمنى أال ينحصر
المشروع ضمن مجلة أس��ام��ة ،ب��ل أن يكون
هناك إنتاج متكامل ،وأن يتم إشراك المبدعين
والمثقفين إلى جانب الوزارات المعنية إلنجاز
هذا المشروع الهام على أكمل وجه».
وعلى هامش احتفالية إطالق مشروع الكتاب
اإللكتروني ،أدّى أطفال كورال «معهد صلحي
الوادي» أغنية من إصدارات المشروع ،وعُ رض
تعريفي بأهمية المشروع تض ّمن تقليب
فيلم
ّ
صفحات من المجلة اإللكترونية .

ق�ص�ص �أبطال كوير�س و�شهاداتهم تجتمع في «حكاية ال�صمود»

فادي زغيب لـ«البناء» :الثالثية تطرح نموذج ًا ح ّي ًا من قلب البطولة

دمشق ـ آمنة ملحم
ألنّ صمودهم ال يكفيه أن يُحكى عنه أو أن يم ّر كشريط عابر
ّ
تستحق
في نشرة إخبارية تلفزيونية .وألن الروايات ع ّما مروا به
أكثر من مج ّرد تدوينها في دفاتر المذ ّكرات ،كان إيمان المخرج
التلفزيوني ف��ادي زغيب وإص���راره على صنع ثالثية درامية
وثائقية تحمل عنوان «حكاية الصمود» لتروي ـ في حديثه إلى
«البناء» ـ قصصا ً وشهادات من قلب مطار كويريس ،ومن خالل
شخصيات محدّدة عاشت هذه الملحمة البطولية .
ومع الثالثية ،يؤكد زغيب أن ال ُمشاهد سيتعرف إلى صمود
حي عاش في كويريس نحو أربع سنوات.
السوريين عبر نموذج ّ
إذ تم تسجيل شهاداتهم وتمثيل المشاهد الخاصة بتلك الشهادات
عبر التص ّور الذي تك ّون بعد االستقصاء مع الشخصيات المعنيّة
.
الثالثية فكرة وإشراف تميم ضويحي ،واستغرق تصويرها
 12يوما ً في مطار كويريس في حلب ،وفي منطقة وادي قنديل
في الالذقية وفي دمشق وريفها .وحملت أجواء تصويرها ذكريات
ربما لن ينساها ك ّل من شارك بها ،إذ يروي زغيب حادثة حصلت
معهم أثناء التصوير في مطار كويريس في حلب فيقول« :عندما
ك ّنا نص ّور ،كان يرافقنا ضابط وهو أحد الذين كانوا محاصرين،
وعندما أراد المص ّور أن يتقدّم أكثر ويسبقنا بمسافة ال بأس بها،
صرخ به الضابط المرافق وقال له :قف مكانك وال تتح ّرك .عندئ ٍذ
ُذهل زميلنا المص ّور ووقف جامدا ً في مكانه من دون أن يأتي
بأيّ حركة .فاقترب الضابط من مكان وقوف المص ّور وسبقه
أرضي لم ينفجر
بخطوة ال أكثر ،ووقف فاتحا ً قدميه فوق لغم
ّ
بعد ،وقال للمص ّور :اآلن بإمكانك أن تم ّر ،والحمد لله م ّر المص ّور
بخير وسالم ولوال شجاعة هذا الضابط وبسالته لما ك ّنا على قيد
الحياة اآلن».
الثالثية اليوم في مرحلة المونتاج مع زغيب الذي يأمل إيصال
رسالة األبطال ،بأن يرى العالم مدى صمود الشعب السوري

فعلى قبر الرا ،إلى مجموعة من الكتب القيّمة أغنت مكتبتنا
العربية بقصائد خالدة».
وتابع« :تبقى مشكلة ترجمة شعورك وأنت أمام هذا
الفيض من الجمال ،أم��ام شعر األستاذ غسان كما أمام
لوحة زيتية لفان غ��وغ ،ال يجديك نفعا ً محاولة سبر
جمالها بتمازج األلوان وتقاطع الخطوط ،يكفي أن تقف
أمامها مشدوها ً وأن تترك لمخيلتك العنان ،تسافر بعيدا ً
على وقع ما يختلج في الصدر من مشاعر» .ثم ألقى قصائد
من شعر مطر.
بدوره ،ألقى الشاعر حبيب يونس مجموعة من قصائد
الشاعر مطر ثم قال فيه« :غسان مطر ،ال أعرف إذا عرفت أن
أعبّر عن محبتي لك ،وال أعرف إذا استطعت بهذا الك ّم ألبيّن
قامتك الشعرية ،ولكن من لنا هنا أنا وإياك وجرمانوس
يقص الحبر ويختم
وغيرنا الكثيرين سوى جوزف حرب
ّ
ال��ك�لام« :ف��ي لغة غسان مطر ،رق��ص شجري ،وذه��اب
من القصب إلى الناي ،وصعود من عري القام وسالى
أجمل قمصان العبارة .ولو أ ّرخنا للشعراء الذين الزموا
بين الموقف والنص ،لجاء غسان مطر مصلوبهم األول.
غسان مطر هنيئا ً لك هذه الجلجلة ،هنيئة لك بعد ذاك ،كل
القيامات».
ثم كانت كلمة لشربل جرمانوس اعتبر فيها أن غسان
مطر هو الوعي المتح ّرر من قيود السماء ،السائر باتجاه
الحرية ،صعودا ً من التراب إلى التراب ،ال وقت لدينا ألن
نلعن األرض إكراما ً للسماء ،األرض أجمل بكثير ،يغدو
حب وتراب وحرية وشهداء،
إليها غسان مطر وفي شعره ّ
يعرف كل شيء ويسير إلى الحلم.
وأه��دى الشاعر رئيس «ص��ال��ون العشرين األدب��ي»
جرمانوس جرمانوس الشاعر مطر قصيدة بالمحكية
عنوانها «بحبك كتير».
ثم ألقى الشاعر مطر قصائد بالفصحى ،ثم قصائد
بالمحكيّة ورافقه عزفا ً على الناي العازف أبو الخير كما
رافق الشعراء المشاركين هذا الحفل.
وفي الختام ،قدّم رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا
درعا ً تقديرية لمطر.

ع ّمار ح�سن يغ ّني محمود دروي�ش في «انتظرها»

وشجاعته ،وتالحمه مع الجيش العربي السوري حامي الحمى،
والوقوف صفا ً واح��دا ً في وجه هذه المؤامرة والحرب الكونية
التي تشنُ عليه .والدليل على ذلك صمود هذا الشعب العظيم
لخمس سنوات ظالمة ،والدليل اآلخر من خالل بسالة أبطال مطار
كويريس العسكري .

«حكاية صمود» ،تأليف وحوار وإعداد عماد النداف ،بطولة:
أمانة والي ،أسيمة يوسف ،ورغداء جديد ،باالشتراك مع الفنان
القدير وديع ضاهر والفنانة ناديا بدران ،والوجوه الجديدة:
بترا شاهين وجوليا سعيد ،والطفلين ميرا أطلق وأن��س
النبكي.

وجوه الح ّرية في «ر�سائل يحملها الدخان» لل�شاعر �شريف ال�شافعي
«عصافير في صدري
ويأبى أن يكون قفصاً»
هذا أحد المقترحات ،حول الح ّرية والحياة
والميالد والموت وغيرها ،التي يطرحها ديوان
«رس��ائ��ل يحملها ال��دخ��ان» ،ال��ص��ادر م��ؤخ��را ً
باللغتين العربية والفرنسية ،عن «دار الرماتان»
المرموقة ف��ي ب��اري��س (،)L’Harmattan
للشاعر المصري شريف الشافعي ( 44سنة).
ال���دي���وان ،ال���ذي ج��اء ع��ن��وان��ه بالفرنسية
«MESSAGES PORTÉES PAR LA
 ،»FUMÉEهو الثامن في مسيرة الشافعي
الشعرية ،وقد ترجمته إلى الفرنسية الشاعرة
والكاتبة المصرية الفرنكفونية ،المقيمة في كندا،
منى لطيف.
يأتي الديوان في  120صفحة ،وينقسم إلى
عنوانين؛ األول بعنوان «ساقي خشبية ...قلبي
ثمرة» ،ويض ّم  77مقطعا ً قصيراً .والقسم الثاني
بعنوان «الماء فكرة في السماء» ،ويتضمن 30
مقطعاً ،تتفاوت بين ال ُقصر والطول.
ُت��ب��رز لوحة ال��غ�لاف ،التي ص ّممتها إس��راء
شريف (طالبة عمرها  11سنة) ،بعض الوجوه
المحتملة لتلك الرسائل الملموسة واإللكترونية،
التي قد يحملها الدخان ،فضالً عن كون «الدخان»
بح ّد ذاته رسالة أعمق ،بتش ّكالته وانبعاثاته في
الفضاء ،التي تتجلّى أحيانا ً كحروف مقروءة،
ورموز دا ّلة ،وتبدو أحيانا ً مجرد إيحاءات إنسانية
غامضة .أما ظهر الغالف ،فيض ّم نبذة عن الشاعر
بالفرنسية وقائمة إصداراته السابقة ،ومقطعا ً
النص.
شعريا ً من
ّ
تعتمد قصيدة النثر ،ف��ي كتاب الشافعي
ال��ج��دي��د ،االخ��ت��زال سبيالً ل��ه��ا ،وت��ك��اد بعض
النصوص تصير برقية وامضة من كلمات قليلة،
إذ تسعى القصيدة إل��ى أن تكون ه��ي ماهية
الحالة ،وليست توصيفا ً لها أو تعبيرا ً عنها من
الخارج .الفعل الشعري دائما ً خ��ارج المجاز،
ومن قلب الحدث ،ولربما هو الحدث ذاته .يقول
الشافعي في أحد المقاطع:
ألتلصص على أحالم
ذبتُ مرة في ماء األرض،
َ
الحشائش
ب����وض����وح غ���ي���ر رق��ص��ت��ه��ا،
ل����م أش����اه����د
ٍ
عند اقتراب قدميكِ.

أقام «صالون العشرين األدبي» ،برعاية اتحاد بلديات
قضاء زغرتا الزاوية ،أمسية شعرية للشاعر غسان مطر
في المسرح البلدي قاعة بيار فرشخ ـ زغرتا ،بحضور
رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني الخير ،رئيس
بلدية كفرصغاب غسان ساميا ،رئيس جمعية تجار
زغرتا جود صوطو ،شخصيات ثقافية ،اجتماعية ،دينية،
تربوية ،إعالمية ،شعراء وحشد من المهتمين من أبناء
زغرتا والمنطقة.
قدّمت اإلعالمية ماريا ي ّمين الحفل ،وقالت عن الشاعر
وهوالسياسي األنيق ،له
مطر« :هو قامة القصيدة األنيقة،
ّ
برق الشعر أقام على حافة الوجع عمراً ،وظل يمسك جمر
الحنين بيديه».
أما الخير فأشار في كلمته إلى أن هذا المسرح بات يشهد
على الحركة الثقافية الناشطة في منطقتنا منذ عشرات
وبنوع خاص على أصداح الشعر ونبرة الشعراء
السنين
ٍ
في ستينات القرن الماضي من الشاعر الراحل نزار قباني
إلى عدد من شعرائنا وك ّتابنا وفنانينا بأعمالهم الباهرة،
إلى سلسلة ال تنتهي من اإلصدارات الموسمية والسنوية
من الكتب.
وتابع« :يش ّرفنا أن يكون اتحاد بلديات قضاء زغرتا
راع��ي��ا ً لهذه األمسية مع الشاعر الصديق جرمانوس
جرمانوس ،إنها فسحة فكر وصالة وأحالم في زمن الكفر
مرحبا ً بالشاعر مطر.
واإلرهاب والمادة»ّ ،
أما الدكتور ألبير جوخدار فقال« :امتلكتني الرهبة عندما
إلي صديقي الشاعر جرمانوس أن أدلي بشهادتي في
طلب ّ
حفل تكريم األستاذ غسان مطر ،ليس خوفا ً من الوقوف
على المسرح أمام هذه الباقة من الذ ّواقة ،لعلمي األكيد
أنكم تغفرون لي تقصيري في ما انتدبت إليه ،وأنا ال ب ّد
مقصر ،إنما ليقيني أنني مهما اجتهدت لن أفي هذه القامة
ّ
العمالقة حقها ،إن في السياسة وهو مشهود له بمواقفه
الوطنية والقومية ،لم يتوان يوما ً عن النضال من أجلها،
وقد دفع في سبيلها األغلى أوفياء ألدب وهو أحد أبرز
شعرائنا وأطولهم باعاً ،مسيرته األدبية أفضل شاهد على
تألقه في مجال الشعر ،من نافذة لعصفور البكاء ،إلى ع ّز،
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بين سحر درويش وفنتازيا سعيد
مراد ،وإحساس النجم عمار حسن،
كان الجمهور على موعد مع رائعة
«انتظرها» التي شكلت انعطافه
مهمة في األغنية الفلسطينية ،تضاف
إلى سج ّل الفنان عمار حسن الحافل
بقبول الجمهور الفلسطيني والعربي،
من خالل تسليط الضوء على الواقع
الفلسطيني ونضاله ،وعكس ذلك
الواقع بتفاصيله كلّها.
ويقول النجم الفلسطيني عمار
حسن إن «انتظرها» ليست وليدة
اللحظة ،إنما فكرتها كانت قبل رحيل
ال��ش��اع��ر الكبير محمود دروي���ش،
وإن العمل عليها استمر لسنوات،
للخروج بعمل يصل إلى قامة الراحل
درويش.
وأضاف حسن انه ومن خالل هذا
يجسد جوانب أخرى من حياة
العمل
ّ
الشاعر محمود درويش ،الفتا ً إلى أن
كافة االعمال التي قدمت للجمهور،
حصرت الشاعر العالمي بجانب
واح��د ،مؤكدا ً في هذا اإلط��ار على أن
هذا الجانب ش ّكل رافعة مهمة للقضية
الفلسطينية.
وي����رى ع��م��ار ح��س��ن أن أغنية
«ان��ت��ظ��ره��ا» ش�� ّك��ل��ت م��ف��ص�لاً مه ّما ً
لألغنية الفلسطينية ،م��ش��دّدا ً على
ضرورة الحفاظ على اإلرث الذي تركه
الشاعر محمود درويش ،وعدم العبث
به ،وعدم الزجّ به في أعمال ال تعكس

الحالة التي خلقها محمود درويش
واإلضافة الكبيرة على الكلمة.
وق�����ال ع���م���ار ح��س��ن إن ه��ن��اك
مسؤولية على الفنان الفلسطيني،
توجب عليه خلق مدرسة فلسطينية،
م��ؤك��دا ً على ض��رورة توافر عناصر
هذه المدرسة ،لتجد لها موطأ قدم في
المدارس العربية كما هي الحال في
لبنان وغيرها.

الجدير ذكره أن الفنان عمار حسن
أط��ل��ق خ�لال ع��ام  2015مجموعة
من األغاني الفلسطينية ،فيما أطلق
م��ؤخ��راً ،م��ع ب��داي��ة السنة الحالية
أغنية «ع��اي��ش عَ مهلي» ،للشاعر
غ��س��ان زق��ط��ان ،وال��ت��ي ت��رك��ت أث��را ً
كبيرا ً في أوساط الجمهور بمختلف
أطيافه ،كونها تعبّر عن روح الشعب
الفلسطيني وإنسانيته.

مو�سى جعفر ّ
يوقع «�شلقة حجر»
في مج ّمع حبو�ش الخيري
الشافعي وغالف ديوانه
الشاعر شريف الشافعي ،من مواليد مدينة
منوف في دلتا مصر عام  ،1972صدرت له في
الشعر دواوين« :بينهما يصدأ الوقت» (القاهرة،
« ،)1994وح����ده يستمع إل���ى كونشرتو
الكيمياء» (القاهرة« ،)1996 ،األل��وان ترتعد
بشراهة» (القاهرة« ،)1999 ،األعمال الكاملة
إلنسان آلي /1البحث عن نيرمانا بأصابع
ذكية» (ثالث طبعات ،القاهرة ،دمشق ،بيروت:
« ،)2010 ،2009 ،2008األع��م��ال الكاملة
إلن��س��ان آلي /2غ���ازات ضاحكة» (ب��ي��روت،
« ،)2012كأنه قمري يحاصرني» (بيروت،
« ،)2013ه��واء جدير ب��ال��ق��راءة» (باريس،
الرم��ات��ان .)2014 ،وق��د ش��ارك الشافعي في
ع��دد من المهرجانات الدولية للشعر ممثالً
ب�لاده ،منها :مهرجانا «آس��ف��ي» و«م��راك��ش»
الدوليان في المغرب ،ومهرجان «لوديف» في
فرنسا ،ومهرجان «بريدج ووتر» في فيرجينا
في الواليات المتحدة األميركية.
المترجمة الشاعرة منى لطيف ،التي
أم��ا
ِ
تكتب بالفرنسية ،فقد ولدت في مصر ،وعاشت
فيها قبل أن تهاجر إلى كندا عام  ،1966حيث
حصلت على الجنسية الكندية ،وه��ي أيضا ً
قاصة وروائية ومخرجة .وقد صدر لها أكثر من
ّ

المترجمة منى لطيف
ديوان في مصر بعد ترجمته إلى العربية ،من
بينها« :ابتهاالت» (دار الهاني« ،)2009 ،عنبر
وضياء» (المركز القومي للترجمة .)2012 ،كما
صدر لها بالفرنسية« :عطر الح ّرية»« ،لحظة...
يا آن»« ،قشور اسكندرية» (الرماتان ،باريس،
 ،)2015وغيرها.
من أج��واء دي��وان الشافعي الجديد نقرأ هذه
المقاطع المتف ّرقة:
بعض اللعب
حين تسقط من أيدينا
نحن الذين نتكسر

افع ْل أيّ شيء
غير أن تقبّلها في الس ّر
المرأة الضاحكة التي تصافح العالم عالنية
بال خجل
المرأة التي تقول عند كل زلزال:
«األرض ترقص»

من آثار قدميها على األرض
سيحكون عنها طويالً
التي لم تعبر من هنا أصالً
لكن قفزتْ من ذاكرتي

مثل فكرة ناضجة
َ
فارتشفتها جذو ُر األشجار

ال يليق بك
دور المايسترو
أيها المزدان برابطة العنق
وروحك العارية مربوطة
في ذيل نغمة شاردة

ال أصدّق أنني لن أراه م ّرة أخرى
وأنه لن يرسم من جديد
بعدما دهَ س ْته بقسوة
األفيال الغاضبة التي اخت َرعَ ها
في لوحته األخيرة

الغائبون ع ّني ...صاروا كثيرين ج ّدا ً
الشجرة التي بال أوراق
ربما تعرف عددهم
سأسألها هذا الخريف
عن أسماء أبنائها المفقودين
ال بأس أن أعرف أسماءهم ...وأحفظها
أنا الذي لم يعد لي اسم
منذ صار الغائبون كثيرين ج ّداً!

و ّق��ع عضو نقابة شعراء الزجل في لبنان الشاعر
موسى جعفر ،إصداره الجديد «شلقة حجر» في مج ّمع
حبوش الخيري ،بحضور المحامي جابر جابر مم ّثالً
النائب ياسين جابر ،المفتي علي مكي ،الرئيس األول
لمحاكم النبطية برنارد شويري ،رئيس جمعية العمل
البلدي في لبنان مصطفى بدر الدين ،رئيس الجمعية
األهلية لمكافحة الفساد أمين ص��ال��ح ،نقيب شعراء
الزجل في لبنان جورج أبو أنطون ،ممثل تج ّمع األندية
والجمعيات في النبطية علي توبة ،المسؤول اإلعالمي
للّقاء األدبي العاملي إسماعيل رمال ،وحشد من األدباء
والشعراء وفاعليات.
النشيد الوطني افتتاحاً ،ثم ترحيب من الشاعرة
فاديا حسون ،فكلمة «منتدى األرز الثقافي» للشاعر علي
جمعة ،ثم قصائد شعرية للشعراء :ابراهيم الحاج،
أنطوان أبو جودة ،مصطفى سبيتي ،جورج أبو أنطون،
وليم حسواني ،ثم كلمة «منتدى العلّية» لمدير مدارس
حسن األمين ،تالها كلمة لشويري الذي حيّا فيها الجنوب
وشعراءه وبلدة حبوش وعلماءها ،مؤكدا ً أن الجنوب
أرض قداسة ومحجة وعلم وأدب وشعر ومقاومة للعدو
«اإلسرائيلي» ومنبت الشهداء الذين حملوا الراية حتى
انتصر الوطن.
ب���دوره ،ق��ال المفتي مكي« :م��ن إي��ح��اءات اللقاءات
المشتركة اإلسالمية والمسيحية واإلسالمية ـ اإلسالمية،
نتمنى أن تكون بابا ً للعبور إل��ى الوطن الواحد وطن
الجميع ،ونتم ّنى على قادة الحوار وسادة الحوار أن نرى

أثر الحوار في اإلعالم وعلى الشاشات وفي المقابالت ،أما
أن تبقى الحوارات في الغرف المغلقة ويبقى الرصاص
والتراشق اإلع�لام��ي ي��د ّم��ران ك�� ّل أفانين المحبة فهذه
الحوارات تفقد بريقها الذي من أجله سعى الناشطون إلى
إحداثها» .وسأل« :كيف تريدون من المواطن أن يصدّق
أن هذا الحوار إلطفاء اللهيب وفي كل يوم نستيقظ على
رصاصات اإلع�لام الذي يخ ّرب ما بيننا ،في وقت نرى
العالم يحترق بأحابيل الصهاينة اليهود الذين يعملون
فتكا ً وتشريدا ً وقتالً بإخواننا وبأهلنا ونحن كأننا نعيش
خارج هذا العالم ،يحمل ك ّل م ّنا عود ثقاب لنشارك في
إحراق الوطن من حيث ال ندري؟».
وأضاف« :آن األوان ليعرف الجميع أن ما بيننا من وئام
ومن مصالح مشتركة أقوى من كل ما يقال ،متى سنعود
إلى تاريخنا المشترك ،إلى التعايش ،متى ستردّد صدى
أجراس الكنائس في إيحاءات المحاريب ،متى ستصدر
القرارات الحاسمة من الدين ومن السياسة ،ألنه أكبر
جريمة سياسية أكبر حرام بالمعنى السياسي ما يجري
اليوم في اإلعالم الذي ف ّتت األمل ّ
وبخر الحلم الذي يراود
اللبنانيين لكل أبنائه يتعايشون فيه».
وفي الختام ،ألقى جعفر كلمة شكر فيها محبّيه ،مقدّرا ً
حضور الجميع رغم رداءة األح��وال الج ّوية .ثم تسلّم
عباءة األرز من الشاعر جمعة ودروعا ً تقديرية من :المفتي
مكي ،أحمد شوقي األمين ،منتدى العلّية ،نقابة شعراء
الزجل في لبنان ،مج ّمع حبوش الخيري ،اللقاء األدبي
العاملي وتج ّمع األندية والجمعيات في النبطية.

